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)SECTION A (Classical Hebrew
1

Translate the following unseen passage into English [15 marks].

אתֹו
יר ִּל ְׁק ָּר ָ֔
הוה וַ ֹ֖יָּבא בַּ֣ית ָּל ֶָ֑חם וַ יֶ ֶח ְׁר ֞דּו זִּ ְׁקנֵ֤י ָּה ִּע ֙
שר ִּד ֶבַּ֣ר יְׁ ָָּ֔
מּואל ֵ֚את ֲא ֶ ַּ֣
 4וַ ַי ַַּ֣עׂש ְׁש ֵ֗
אתם ִּא ִּ ֹ֖תי
ּוב ֶ ֹ֥
אתי ִּ ֶֽה ְׁת ַק ְׁד ָ֔שּו ָּ
אמר׀ ָּש ֵ֗לֹום ִּלזְׁ ֵ֤ב ַח ַ ֶֽליהוָּ ֙ה ָָּ֔ב ִּ
בֹואָך׃  5וַ ַּ֣י ֶ
אמר ָּשלֹ֥ ם ֶ ֶֽ
וַ ֹ֖י ֶ
ת־ב ָָּ֔ניו וַ יִּ ְׁק ָּ ֹ֥רא ָּל ֶ ֹ֖הם ַל ָּז ֶַֽבח׃
שי וְׁ ֶא ָּ
ַב ָּז ַָ֑בח וַ יְׁ ַק ֵ֤דש ֶאת־יִּ ַ ֙

6

ֹואם וַ ַ ֹ֖י ְַּׁ֖רא
וַ יְׁ ִּ ַּ֣הי ְׁבב ָָּ֔

ל־תבֵּ֧ט
מּואל ַא ַ
ל־ש ֵ֗
הוה ֶא ְׁ
אמר יְׁ ָָּ֜
יחֹו׃  7וַ ֙י ֶ
הוֹ֖ה ְׁמ ִּש ֶֽ
אמר ַ ַ֛אְך ֶ ֹ֥נַּ֖גֶ ד יְׁ ָּ
יאב וַ ֹּ֕י ֶ
ת־א ִּל ָּ ָ֑
ֶא ֱ
קֹומ ֹ֖תֹו ִּ ַּ֣כי ְׁמ ַא ְׁס ִּ ָ֑תיהּו ִּ ַּ֣כי׀ ֵ֗לא ֲא ֶ ֵ֤שר יִּ ְׁר ֶא ֙ה ָּה ָּא ָּ ָ֔דם ִּ ֵ֤כי ָּ ֶֽה ָּא ָּד ֙ם
ל־מ ְׁר ַ֛אהּו וְׁ ֶאל־גְׁ ֹ֥ב ַה ָּ
ֶא ַ
יהוֹ֖ה יִּ ְׁר ֶ ֹ֥אה ַלל ָּ ֶֽבב׃
יִּ ְׁר ֶ ַּ֣אה ַלע ַָ֔יניִּ ם וַ ָּ

8

ל־א ִּ ַּ֣בינָּ ָּ ָ֔דב וַ יַ ֲע ִּב ֹ֖רהּו ִּל ְׁפנַּ֣י
שי ֶא ֲ
וַ יִּ ְׁק ָּ ֵ֤רא יִּ ַ ֙

הוה׃
א־ב ַ ֹ֥חר יְׁ ָּ ֶֽ
ם־ב ֶזֹ֖ה ֶֽל ָּ
אמר גַ ָּ
מּואל וַ ֹּ֕י ֶ
ְׁש ָ֑

9

ם־ב ֶזֹ֖ה
אמר גַ ָּ
וַ יַ ֲע ֹ֥בר יִּ ַ ֹ֖שי ַש ָּ ָ֑מה וַ ֹּ֕י ֶ

אמר ְׁשמּואל֙ ֶאל־יִּ ַָ֔שי
מּואל וַ ֵ֤י ֶ
הוה׃  10וַ יַ ֲע ֹ֥בר יִּ ַ ַ֛שי ִּש ְׁב ַ ֹ֥עת ָּב ָּנֹ֖יו ִּל ְׁפנַּ֣י ְׁש ָ֑
א־ב ַ ֹ֥חר יְׁ ָּ ֶֽ
ל ָּ
הוֹ֖ה ָּב ֶֽא ֶלה׃
א־ב ַ ֹ֥חר יְׁ ָּ
ל ָּ
)(1 Samuel 16:4–10

2
Translate into English the following unseen passage [8 marks] and
vocalize it on the extra copy of the paper [7 marks].

 3ויפל אברם על־פניו וידבר אתו אלהים לאמר׃

4

אני

הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים׃  5ולא־יקרא עוד
את־שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב־המון גוים
נתתיך׃  6והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים
ממך יצאו׃

7

והקמתי את־בריתי ביני ובינך ובין זרעך

אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך
אחריך׃
)(Genesis 17:3–7
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3
Translate the following unseen passage into pointed Biblical Hebrew
[15 marks].
1

Now Abraham was old, well advanced in years; and the LORD had blessed
Abraham in all things. 2 Abraham said to his servant, the oldest of his house,
who had charge of all that he had, “Put your hand under my thigh 3 and I will
make you swear by the LORD, the God of heaven and earth, that you will not get
a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I live,
4
but will go to my country and to my kindred and get a wife for my son Isaac.”
5
The servant said to him, “Perhaps the woman may not be willing to follow me
to this land.”
(Genesis 24:1–5a, NRSV)

4
Write a linguistic commentary in English on the following unseen
passage [15 marks].

וְׁ ָּהָּיַּ֣ה

31

ת־בנֹ֥י ַע ֹ֖מֹון ְׁביָּ ִּ ֶֽדי׃
ְׁ אמר ִּאם־נָּ ֹ֥תֹון ִּת ַ֛תן ֶא
ָ֑ ַ יהוֹ֖ה וַ י
ָּ יִּפ ָּ ֹ֥תח ֶ ַ֛נ ֶַּ֖דר ַל
ְׁ  וַ יִּ ַ ֙דר30

יהוה
ָָּ֔ שּובי ְׁב ָּשלֹ֖ ֹום ִּמ ְׁבנַּ֣י ַע ָ֑מֹון וְׁ ָּהיָּ ֙ה ַ ֶֽל
ֹ֥ ִּ אתי ְׁב
ִָּ֔ יתי ִּל ְׁק ָּר
֙ ִּ יֹוצא ֲא ֶ֙שר י ָ֜צא ִּמ ַד ְׁל ֵ֤תי ב
ֵ֗ ַה
הוֹ֖ה ְׁביָּ ֶֽדֹו׃
ָּ ְׁל־בנֹ֥י ַע ֹ֖מֹון ְׁל ִּה ָּל ֶַּ֣חם ָּ ָ֑בם וַ יִּ ְׁתנֹ֥ם י
ְׁ וַ יַ ֲע ֹ֥בר יִּ ְׁפ ָּ ַ֛תח ֶא

32

עֹולה׃
ֶֽ ָּ יתהּו
ֹ֖ ִּ וְׁ ַה ֲע ִּל

דֹולַּ֣ה
ָּ ְׁד־בֹוא ָ֙ך ִּמ ִָּ֜נית ֶע ְׁׂש ִּ ַּ֣רים ֵ֗ ִּעיר וְׁ ַע ֙ד ָּאבַּ֣ל ְׁכ ָּר ִָּ֔מים ַמ ָּ ֹ֖כה ג
ֲ
וַ יַ ֵּ֡כם מ ֲערֹוער֩ וְׁ ַע

33

יִּפ ָּ ַּ֣תח ַה ִּמ ְׁצ ָּפ ֮ה ֶאל־ביתֹוֹ֒ וְׁ ִּהנֵ֤ה
ְׁ  וַ ֙יָּבא34 עּו ְׁבנַּ֣י ַע ָ֔מֹון ִּמ ְׁפנֹ֖י ְׁבנֹ֥י יִּ ְׁׂש ָּר ֶֽאל׃
֙ ְְׁׁמ ָ֑אד וַ יִּ ָּ ֶֽכנ
אֹו־בת׃
ֶֽ ַ
ּוב ְׁמחלָ֑ ֹות וְׁ ַר ֙ק ִּ ַּ֣היא יְׁ ִּח ָּ ָ֔ידה ֶֽאין־לֹ֥ ֹו ִּמ ֶ ַ֛מנּו ֹ֖בן
ִּ אתֹו ְׁב ֻת ִּ ֹ֖פים
ָ֔ תֹו יצַּ֣את ִּל ְׁק ָּר
֙ ִּב
תי ַה ְׁכ ַּ֣ר ַע ִּה ְׁכ ַר ְׁע ִָּ֔תנִּ י וְׁ ַ ֹ֖א ְׁת
֙ ִּ אמ ֙ר ֲא ָּ ֵ֤הּה ִּב
ֶ ת־בגָּ ָּ ֵ֗דיו ֙ ַוי
ְׁ אֹותּה וַ יִּ ְׁק ַ ַּ֣רע ֶא
ָָּ֜ אֹותֹו
֙  וַ יְׁ ִּהי֩ ִּכ ְׁר35
אמר א ֵ֗ ָּליו ָּא ִּ ֙בי
ֶ  וַ ַּ֣ת36 אּוכֹ֖ל ָּל ֶֽשּוב׃
ַ הוה וְׁ ֹ֥לא
ָָּ֔ ְׁי־פי ֶאל־י
֙ ִּ ית
ִּ ַּ֣ית ְׁב ֶֽע ְׁכ ָּ ָ֑רי וְׁ ָּאנ ִֵּ֗כי ָּפ ִּ ֵ֤צ
ְׁ ִָּּהי
הוֵּ֧ה
ָּ ְׁשר ָּע ָּׂש ֩ה ְׁל ָ֙ך י
ַּ֣ ֶ ׂשה ָ֔ ִּלי ַכ ֲא ֶ ֹ֖שר יָּ ָּצַּ֣א ִּמ ִּ ָ֑פיָך ַא ֲח ֵּ֡רי ֲא
ַּ֣ הוה ֲע
ָָּ֔ ְׁת־פ ֙יָך ֶאל־י
ִּ ֙ יתה ֶא
ָּ ָּפ ִּ ֵ֤צ
יְׁביָך ִּמ ְׁבנֹ֥י ַע ֶֽמֹון׃
ֹ֖ ֶ נְׁ ָּק ַ֛מֹות מא
(Judges 11:30–36)

(TURN OVER)
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5
Translate the following seen passage into English and comment as
requested below [10 marks for translation, 10 marks for comments].

(Ruth 3:1–10)
Comment on the following:
(i)

the ketiv forms ( וירדתיv. 3) and ( ושכבתיv. 4);

(ii) the word ( מ ְַרגְֹּלתָ יוvv. 4, 7, 8); and
(iii) the notes on verse 5 in the BHS Masorah and textual apparatus.
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6
Translate the following seen passage into English and comment as
requested below [10 marks for translation, 10 marks for comments].

(1 Samuel 4:12–18)
Comment on the following:
(i)

( י ַך דֶּ ֶרְך ְמ ַצפֶּהv 13);

(ii) ( ְועֵינָיו ָקמָהv. 15); and
(iii) שּׁעַר
ַ ( ְבּעַד י ַד ַהv. 18).
(TURN OVER)
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)SECTION B (Modern Hebrew
1
Translate the following unseen Modern Hebrew passage into English,
and answer the questions in Hebrew below [10 marks for translation, 5 marks
for the questions].

חינוך פוליטי בבתי הספר
בזמן הבחירות בישראל הסיסמאות של המפלגות השונות חודרות גם אל תוך
מוסדות החינוך .מחקרים שנערכו בתחום החינוך הראו שבית הספר משמש עבור
הילדים והצעירים כ"סוכן חִ ברות משמעותי" .כלומר ,תוכני הקורסים אשר נלמדים
בבית הספר משפיעים על תפיסותיהם הפוליטיות והתרבותיות .לכן ,נשאלת
השאלה האם יש מקום להכניס פוליטיקה לבית הספר והאם מורים רשאים ,בתור
מחנכים ,להציג את דעותיהם הפוליטיות בפני תלמידיהם?
בתי המשפט בישראל עסקו מספר פעמים בקשר שבין הוראה ופוליטיקה .כבר
בשנות ה 50-שופט בית המשפט העליון טען כי "יש להפריד בין הפוליטיקה
והחינוך" .בשנת  1953נחקק חוק שאוסר על מורה לנהל תעמולה לטובת אִ רגון
פוליטי .כעבור שנתיים ,בשנת  ,1955בית המשפט אישר את פיטוריה של מורה
בעלת דעות קומוניסטיות אשר עשתה תעמולה פוליטית בבית הספר.
עם זאת ,כאשר בית המשפט בחן את פיטוריו של מנהל בית ספר אשר פרסם
עצומה פוליטית בחדר המורים ,שופט אחד כתב ש"מורים הם גם אזרחים" ,ולכן
החוק אוסר רק פעילות פוליטית שנעשית מול תלמידים.
Adapted from Brandeis Modern Hebrew: Intermediate to Advanced, 351–52

א מה הבעיה אם מורה בבית ספר מביע/ה את דעותיו/ה הפוליטיות בפני
התלמידים?
ב לפי בתי המשפט ,מה מותר למורה ומה אסור לו/ה בעניין הבעת דעות
פוליטיות?
ג הסבירו אם אתם מסכימים עם אותה ההפרדה.

Page 6 of 9
AET1 & AET2/MES13/Intermediate Hebrew Language/6/v1

2
Write a summary in Modern Hebrew of the following unseen
passage. The summary should not exceed 120 words [15 marks].
אני ,אתה ואתא
בית החרושת "אתא" נוסד ב 1934-על ידי משפחת מֹולֶר .בסוף שנות ה 30-אתא היה מִ פעל
הטֶ קסטיל הגדול ביותר בארץ .בגדי אתא נלבשו לא רק בשעות העבודה אלא גם בשעות
הפנאי ,בכל הזדמנות ומקום על ידי בני-נוער וכלל הציבור .הסופר מנחם תלמי כתב בעיתון
מעריב ב" :1983-אתא בשבילנו ,ילדי שנות ה 30-וה ,40-היה קטע בלתי נפרד מתמונת
ארץ-ישראל של אותם הימים .אתא בשבילנו זה מכנסי חָ אקי ,זה חולצות שמתגאים בהן
בשבתות ,וזה גם בגדי עבודה גסים"...
תוך זמן קצר בגדי אתא נהפכו לסמל של "התחדשות העם בארצו" .בספרּה "חלופות
העתים ,מאה שנות אופנה בארץ ישראל" ) ,(1996טוענת המחברת ,אילה רז ,שבגדי החאקי
חוללו בארץ מהפכה חברתית .הם טשטשו את ההבדלים בין המעמדות ,כי חאקי לא היה רק
צבע ,אלא גם תפישת עולם שמבטאת פשטות וחסכנות ,יחד עם גאווה לאומית ונכונות
לעמוד במבצעים צבאיים.
בן גוריון ,ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל ,היה מודֶ ל לרבים אחרים בעת שלבש
מכנסי חאקי וחולצה תואמת מתוצרת אתא.
בתקופת מלחמת העולם השנייה החברה סיפקה מדים לכוחות הצבאיים שהיו בארץ וגם
ייצאה בגדים לכל המזרח התיכון.
אלא שבסוף שנות ה ,50-בעקבות שינויים בהרגלי הצריכה של הציבור הישראלי ,שהחל
לחפש מוצרים אופנתיים יותר ,נקלע המפעל לקשיים כלכליים.
עם מותו של הַ נְס מֹולֶר בשנת  1961ניסו הבעלים החדשים לאמץ שיטות שיווק עדכניות
יותר .בסוף שנות ה 60-הם החלו לעשות את המעבר לאופנה ,כשהבינו שתקופת החלוציות
בארץ תמה .קולֶקציות ההלבשה שייצרו היו רחבות הרבה יותר ,וקרובות יותר ברוחן לאופנה
העולמית .אלא שאז אתא איבד מהונו וכוחו הסימבולי ,ותוצרת המפעל קסמה בעיקר לקהל
בוגר שהיה רגיל אליו .בשנת  1985המפעל נתקל בקשיים ולאחר שהמאבק להציל אותו
נכשל הוא נאלץ להיסגר.
"סגירתו של אתא הכאיבה לכל הציבור ,מאחר שזה היה אובדן של סמל לאומי מרכזי
שהיעלמותו ציינה את סופו של פרק מיוחד בתולדות המדינה הציונית .אתא היה הרבה מעל
לבגדים ומעל לכלכלה.
Adapted from Brandeis Modern Hebrew: Intermediate to Advanced, 332–34
)(TURN OVER
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3
Write a composition of 200 words in Modern Hebrew on one of the
three topics given below [15 marks].

א בשיר של אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב כתוב "אני ואתה נשנה את העולם".
הייתכן? הסבירו את דעתכם.
ב האם כדאי להציג פסל של היטלֶר במוזאון השעווה בברלין? נמקו.
ג "אדם שמאושר באמת זה אדם שמאושר בכל מקום ובכל זמן" .האם אתם
מסכימים? הסבירו.
4
Translate the following seen text into English and answer the
questions below [8 marks for translation and 7 marks for the questions].

תל אביב או ירושלים?
בלוג:
אני תל אביבית מבחירה:
תמיד חלמתי על היום שבו אוכל לשכור דירה ולעבור לגור בעיר החביבה עליי :תל
אביב .תמיד רציתי להתרחק כמה שאפשר מעיר השינה הפרברית והעייפה בה
נולדתי ובה גדלתי .מגיל צעיר חסכתי פרוטה לפרוטה בעבודות הכי קשות שאפשר
לתאר רק כדי לחיות בעיר הזאת שמוכנה לקבל כל מיני צורות חיים ,ושמייצרת
וצורכת תרבות מכל מיני סוגים ,ושפעילה מסביב לשעון.
תגובה:
ואני ירושלמית מבחירה....
אני אוהבת אותה לא רק בגלל שהיא הבית ,ולא רק בגלל זיכרונות הילדות היפים
שלי.
אולי בגלל החומוס של "פינתי" ,המנגלים ב"גן סאקר" ,הלילות הקרים ,הָאקורדיוניסט
מהמדרחוב ,הריחות של שוק מחנה יהודה ,הסליחות בכותל ואצטדיון טֶ די הרותח
בצהוב-שחור בכל פעם שבית"ר ירושלים מנצחת! בתל אביב חיים; בירושלים מבינים
למה כדאי לחיות.
עיר שראתה שני בתי-מקדש ,עשרות מלכים ,שלושה מסעות צלב ,ואינספור מלחמות
ולמרות הכול המשיכה לחיות היא עיר שכנראה לא יודעת למות.
Adapted from Brandeis Modern Hebrew: Intermediate to Advanced, 76
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א מדוע כותבת הבלוג הראשון אוהבת לגור בתל אביב?
ב לדעת כותבת התגובה ,במה מיוחדים החיים בירושלים?
ג איזו עיר עדיפה בעיניכם? נמקו.
5
Translate the following seen passage into English and comment as
requested below [7 marks for translation, 8 marks for comments].
.1
לא האמינו כל היהודים יושבי ב .הקרובה לפראג כי שרה בת הרב דיברה ותקם דבריה ,ומי
זה יאמין לה בראותו את עיניה המפיקות חן ,עלומים ,תום ושלום ,כי תבחר למאוס בכל
תענוגי החיים ,לשבת אלמנה שוממה בביתה באין איש ,בלי שמחה וחמדת החיים? אמנם
רבה השמחה במעונה חמש שנים ,אמנם לא רבים רוו נחת מכוס החיים בכל ימי חייהם
כאשר רוותה היא נחת וששון בראותה את אישה בחיר אביה ובחיר ליבה ,אחרי כי בחור
מעם היה ורב גבורתו בתורה ,עיר לעיר הביעה וגם מעל לגבול ארץ בהמן )בוהמיה( נזכר
שמו לתהילה.
.2
איך שהעולם נהיה לבן והרחובות התמלאו באנשים והיו מדרכות וסללו כבישים במקום אפר
וחול .וראינו מכוניות ובקושי בעלי חיים .ונשים בהירות פסעו במכנסי שורט וגברים אכלו
בעמידה ושקיות מפלסטיק נזרקו או התעופפו במקום חול והיה ריח דלק במקום רעש
זבובים .והבית היה באוויר והשכונה היתה יותר מבניין אחד ובאו ופיזרו בשלטים את
הרוכלים ואספו את השוק והקיפו אותו בגדר רשת והוסיפו אבנים וחלונות זכוכית והבריקו
אותו בשיש ואספו את החום והכניסו אותו פנימה יחד עם האוכל לתוך מזגן מקרר ולאט לאט
הגשמים פסקו והיה הרבה אוכל וסידרו מלא מקומות חניה וקראו למקום סּוּפֶ ר...

Peretz Smolenskin, “Yilelat haruach” (Proyekt Ben Yehuda,
http://benyehuda.org/smolenskin/yilelat_haruax.html) and Dalia BitolinSherman, “Ech sheha’olam nihya lavan” (Tel-Aviv: Kineret, 2014), p. 9

Q: Compare and contrast these two passages, the first from the 1870s, the
second from 2014. What are some of the linguistic and literary differences
between them and how do these differences exemplify the history of
?Modern Hebrew in the last 150 or so years
END OF PAPER
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